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 سيتا،*باحث

 وبخاصة يف، حياول البحث الوقوف عىل حمددات العالقات الرتكية الروسية:ملخص
 حيث يرى البحث أن هناك مواطن كثرية للتعاون بني،سياق مواطن التعاون واالختالف
ّالبلدين ر
 يف جماالت الطاقة والتجارة والسياحة،تبش بآفاق واسعة للتعاون يف املستقبل
 ولكن هذه املجاالت تبقى عرضة للتهديد بسبب اخلالفات املتعلقة،والتعليم وغريها
 وهلذا يويص هذا البحث صانعي القرار،بمشكالت بنيوية بني البلدين يف أكثر من قضية
 وقد أشاد الباحث بقدرة،برضورة مراعاة كل خطوة يقومون بأخذها يف هذا السياق
 لكنه اليزال خيشى من التأثري،البلدين عىل جتاوز أزمة إسقاط الطائرة واغتيال السفري
 ويدعو لبذل مزيد من اجلهد لتوسيع جماالت،السلبي للخالفات يف مواطن التعاون
.التعاون بني البلدين وحتصينها
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ABSTRACT This research attempts to identify the specifics of the relations between
turkey and russia, especially in the context of cooperation and differences. The
research shows that there are many areas of cooperation between the two countries that
promise great prospects for cooperation in the future expeually in the fields of energy,
trade, tourism. however these areas remain threatened by differences over structural
problems between the two countries on more than one issue. while The researcher
praised the ability of the two countries to overcome the crisis of dropping the jet and
the assassination of the Russian Ambassador, he still fears from the negative impact of
the differences on the areas of cooperation, and calls for more efforts to expand areas
of cooperation and immunize them .
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مدخل
تكم�ن الدينامي�ات الرئيس�ة للعالق�ات بين تركي�ا وروس�يا يف التناف�س اجليوس�يايس
اإلستراتيجي بين البلدي�ن ،اً
فضل ع�ن التعاون ال�ذي تطور من�ذ تفكك االحتاد الس�وفيايت.
م�ع هناي�ة احلرب الباردة ،أتيحت لكل من تركيا وروس�يا الفرصة لتطوي�ر العديد من جماالت
العمل املشتركة الت�ي كان ال يمكن حتقيقها بني االحتاد الس�وفيايت وتركيا .ومع ذلك ،ونتيجة
للدينامي�ات الطبيعي�ة واملصالح اجليوسياس�ية للبلدي�ن واملوروثة من حقبة احل�رب الباردة-
كان�ت هن�اك اختالفات بني البلدين يف ع�دة مناطق ،منها القوقاز والرشق األوس�ط ،وغريها
م�ن القضايا الدولية .ومن خالل تغيري الظروف بعد احل�رب الباردةُ ،عزِّ زت جماالت عديدة،
وخصوصا يف جماالت الطاقة والسياحة ،وشكلت
والسيام يف ميدان األعامل التجارية الكبرية،
ً
ّ
اًّ
إستراتيجيا واقتصاد ًّيا مهم يف عالقة الطرفني .من ناحية أخرى ،وكام
مبادرة البلدين إس�ها ًما
ًّ
رأينا جعلت أزمة إس�قاط طائرة س�وخوي  24يف عام  ،2015التعاون بني تركيا وروسيا اً
دائم
ً
ارتباطا بني إدارة التعاون وبني
حتت هتديد املنافس�ة اجليوسياس�ية بني البلدين؛ وهلذا فإن هناك
املنافسة اجليوسياسية بني كل من تركيا وروسيا.
ُي َعدّ كل من روسيا وتركيا فاعل ِ
ني إقليميني نشطني يف منطقة القوقاز ومنطقة الرشق األوسط
ِ
جيوسياس�يا يف كل هذه املجاالت .وقد شهدت
فالبلدان متنافس�ان
وحوض البحر األس�ود؛
ًّ
تراجعا ش�ديدً ا يف العالقة مع اإلمرباطورية الروسية،
عالقة تركيا القديمة التي تعود إىل قرون
ً
ويف وق�ت الح�ق مع االحتاد الس�وفيتي .وخالل فرتة احلرب الب�اردة ،مل تتمكن العالقات بني
أي حتس�ن ملموس يف أي جم�ال تقري ًبا داخل حدود
االحت�اد الس�وفيايت وتركيا من االرتقاء إىل ّ
املناخ السيايس العاملي.

وخصوصا منذ أوائل عام  2000اتبعت روس�يا سياس�ة إحياء
وبعد هناية احلرب الباردة،
ً
جدية يف العالقات بني روس�يا وتركيا .وقد استكشفت موسكو وأنقرة اإلمكانيات املوجودة،
والسيام يف جماالت التجارة والسياحة والطاقة ،ومتت تعبئة اآلليات الالزمة لتطوير العالقات
بش�كل يعود بالنفع عىل كال اجلانبني ،ومع ذلك ،فإن املصالح املتضاربة بني البلدين يف منطقة
الرشق األوس�ط والبحر األس�ود وجنوب القوقاز تش�كل اجلانب اهل�ش للعالقات بني تركيا
وروس�يا ،إضافة إىل أن تركيا جزء من حلف الناتو الذي ُش ِّ
�كل لوقف االحتاد السوفيتي .وقد
أث�ارت التطورات احلديثة يف س�وريا وأوكرانيا فرتة كان يمكن فيها إع�ادة تعبئة هذه اخلطوط
اهلشة ،وإعادة اكتشاف أبعاد العالقات بني أنقرة وموسكو من جديد.
وقد أثبتت روسيا وتركيا أن إدامة التعاون ممكنة يف األعامل التي تعود بالفائدة عىل الطرفني
بطريق�ة جدي�ة منذ انتهاء احل�رب الباردة وحتى اليوم .ويف هذا الس�ياق ،س�ارت الدولتان يف
جم�االت التجارة والس�ياحة والطاقة .وق�د زادت التجارة بينهام كل ع�ام تقري ًبا نتيجة للجهود
املتبادل�ة .وكانت تركيا تكس�ب كل عام اً
ريا تبلغ املاليني من الس�ائحني الروس الذين
دخل كب ً
يزورون الس�واحل اجلنوبية للبالد .ويف جمال الطاقة ،دعمت روس�يا أول مرشوع حمطة للطاقة
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وتم التوصل إىل اتفاق لبناء خط أنابيب الغاز الطبيعي املعروف باسم (السيل
النووية يف تركياّ ،
الرتكي) .وتس�هم العالقات االجتامعية واجلهود التي يبذهلا الطرفان يف االعرتاف ببعضهام يف
زيادة الثقة املتبادلة بني تركيا وروسيا .ومن ذلك تزايد عدد حاالت الزجيات الروسية -الرتكية
يف الس�نوات األخرية ،كام أن حجم مشاهدة املسلسلات الرتكية ،قد كرس األرقام القياسية يف
روس�يا ،وهذا من ش�أنه أن يسمح بوضع تركيا يف إطار التصورات اإلجيابية يف املخيلة َ
اجلمعية
للمجتمع الرويس.
إن هذه الفرص واألمور اإلجيابية التي تُسهم يف تطوير العالقات بني البلدينُ ،تعدّ حمدودة
بسبب املصالح املتضاربة يف السياسات اإلقليمية؛ حيث قامت موسكو يف أعقاب أزمة الطائرة
بمجموع�ة م�ن التدابير املفاجئ�ة يف العالق�ات الثنائية ،ويف ع�دة جماالت ،م�ن االقتصاد إىل
التعلي�م ،وه�ذا أدى إىل صعوب�ات جدية يف تركيا .وكان�ت أنقرة ترى أن التدخل العس�كري
األول لروس�يا يف أوكراني�ا ث�م يف س�وريا ،هيدّ د املصال�ح اإلقليمية لرتكي�ا .يف ترشين الثاين /
نوفمرب  ،2015تسببت إحدى العمليات اجلوية الروسية يف سوريا ،يف انتهاك احلدود الرتكية،
وهو ما أ ّدى إىل إسقاط الطائرة الروسية النفاثة .وتسبب هذا احلدث يف ّ
حث روسيا عىل إعادة
النظ�ر يف مجي�ع العالقات التجارية القائمة م�ع تركيا ،ونتيجة للتدابير املتخذة ،كان الرضر يف
العالقات الرتكية الروسية مكل ًفا للغاية.
وتتع�دد املج�االت الت�ي تتع�اون فيه�ا كل م�ن تركيا وروس�يا م�ن إمكان�ات التنمية،
والس�يام التج�ارة والطاق�ة والس�ياحة .إن تطوي�ر العالق�ات التجارية بني تركيا وروس�يا
ّ
مهمت�ان يف املنطق�ة -ل�ه القدرة على التقليل من محاس�ة األط�راف يف العامل
ومه�ا قوت�ان ّالغ�ريب جتاه الفرص التجارية املتوفرة .وس�يؤدي التعاون يف جم�ال الطاقة إىل زيادة الثقة يف
إم�دادات الطاق�ة يف تركيا وزيادة أمهيتها اإلستراتيجية .ويف املجال األمني س�وف تتمكن
اس�تقرارا لي�س فقط يف تركيا وروس�يا ،ولك�ن يف العديد
الدولت�ان م�ن حتقي�ق وضع أكثر
ً
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نجحت تركيا ورو�س � � ��يا في ف�صل روابطهما م�ن املج�االت واملناط�ق الت�ي يك�ون فيه�ا للبلدي�ن
رأي معتبر .وس�تعزز العالقات التجاري�ة العديد من
التجاري� � ��ة ومج� � ��االت ال�ص� � ��راع بينهم� � ��ا عن
القطاع�ات املختلف�ة األخ�رى ،وبخاص�ة الس�ياحة
العالقات الثنائية منذ �أوائل العقد الأول من والتعلي�م والعالقات بين مواطني البلدين ،وس�تفتح
القرن الح� � ��ادي والع�ش� � ��رين ،وحققتا ً
تقدما أبوا ًبا أوس�ع لتطوير العالق�ات .إضافة إىل ذلك ،فإن
التق�دم املح�رز يف ه�ذه املج�االت التجاري�ة س�يقدم
كبيرًا من نواح كثيرة
إمكاني�ات يف خمتل�ف املج�االت يف العالق�ات بين
انفتاحا مع الثقة التي س�تتحقق.
البلدي�ن لتصب�ح أكثر
ً
إن االس�تثامر يف جم�االت التواف�ق املحتملة من خالل العم�ل بطريقة مس�ؤولة ،مع الوعي
بالتناقضات السياس�ية بينهام ،عىل املدى الطويل س�وف يفيد اًّ
كل من تركيا وروس�يا.
وق�د نجح�ت تركي�ا وروس�يا يف فص�ل روابطهما التجارية وجم�االت الصراع بينهام عن
ريا
العالق�ات الثنائي�ة منذ أوائل العقد األول م�ن القرن احلادي والعرشين ،وحققت�ا تقد ًما كب ً
م�ن نواح كثيرة .يف بداية احلرب األهلية يف س�وريا وبخاصة ما أ ّدت إلي�ه حادثة الطائرة التي
مس�و ًغا لتضارب املصال�ح ،ولكن بتعاون
س�ببت
ً
رضرا يف العالق�ة ،وكانت يمكن أن تكون ِّ
ُ
الدولتني يف حل األزمة تم أ ِعيد إحياء العالقات مرة أخرى؛ إلنتاج مستوى أكرب من التعاون.
ويتوق�ف اس�تمرار جم�االت التعاون يف األعمال التجارية الت�ي تتميز هبا العالق�ات بني تركيا
وروس�يا لكال اجلانبني عىل اإلدارة املنس�قة هلذه العالقات من جانب صانعي القرار مع مراعاة
املخاطر املحتملة.

ُ
الفرَ�ص :مجاالت التعاون وت�صورات التهديدات الم�شتركة

إن انش�اء التع�اون بني كل من روس�يا وتركي�ا ،وبخاصة يف جم�االت االقتصاد واألمن
والطاق�ة س�يخلق حالة إجيابية حتالفية بين البلدين ،وهو أمر رضوري إلقامة عالقة صحية
م�ع اجله�ات الفاعل�ة األخرى .حيث إن روس�يا ط�رف فاعل وصاحب موق�ف رئيس يف
وخصوصا يف تصدير موارد
الوصول إىل أس�واق الرشق األوس�ط واألس�واق األوروبية،
ً
الطاقة .وإن روسيا بالنسبة لرتكیا سوق كبرية من حيث العديد من أنشطة اإلنتاج التي يمكن
أن تس�تهدفها تركي�ا بالتصدير .وإىل جانب البحر األس�ود والقوق�از عىل وجه اخلصوص،
يظهر ً
أيضا أن هناك أمهية جيوسياس�ية بني البلدين ،حيث إن املوضوع اجلغرايف من أس�س
التع�اون يف املج�ال األمني ،ويوجد هلذا اعتبارات خاصة يف األهداف اإلستراتيجية .وإن
املب�ادرة الت�ي تقوم هبا روس�يا وتركي�ا اليوم من أج�ل التوصل إىل حل لألزمة يف س�وريا،
ت�دل على أبعاد إمكانات التعاون بني أنقرة وموس�كو .يف الس�نوات األخرية ،وعىل الرغم
ريا يف مجيع
م�ن املخاط�ر املرتبطة بتعميق العالقات بني البلدين س�جلت العالقات تقدّ ًما كب ً
مع�ا اليوم إىل نقطة القدرة عىل إجياد حلول مشتركة
املج�االت ،ووصلت أنقرة وموس�كو ً
للمش�كالت املوجودة.
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الطاقة
ال ُي َع ّ�د الغ�از الطبيع�ي ال�رويس أهم قضي�ة يف العالقة مع تركيا فحس�ب ،ب�ل إن العديد
م�ن دول املنطق�ة ُيعطي أمهية ملوضوع الغ�از فيام يتعلق بالعالقة مع روس�يا .وبفضل مواردها
الطبيعي�ة الغنية فإن اقتصاد روس�يا يمنحها املزيد من فرص التج�ارة اخلارجية كل عام ،حيث
إن ج�ز ًءا كبيرً ا من صادراهتا يف األش�هر ال�ـ 11األوىل من عام  2016ال�ذي وصل إىل 225
ملي�ار دوالر كان يف معظمه من الغاز الطبيعي والنفط واملعادن الثقيلة األخرى .1وإضافة إىل
الدخ�ل الذي تو ّلده صادرات روس�يا م�ن الطاقة ،فإن موارد النفط والغ�از الطبيعي هلا مكانة
مهم�ة يف العالق�ات اخلارجية للبل�د .وقد جتىل هذا الوضع يف الرصاع الذي دخلته روس�يا مع
ّ
ِ
الع�امل الغريب ح�ول أوكرانيا ،وبخاصة يف املايض .ويف هذه الفترةُ ،وجدت مزاعم وادعاءات
مفادها أن االنخفاض الكبري يف أس�عار النفط كان ورقة رابحة اس�تخدمتها الواليات املتحدة
ضد روسيا منذ عام  .2014وإضافة إىل ذلك ،فإن اعتامد االحتاد األورويب عىل املوارد الطبيعية
الروسية يف الفرتة نفسها تسبب يف تردد بعض الدول األعضاء يف الضغط عىل روسيا فيام يتعلق
بمسألة أوكرانيا.2

أم�ا يف جم�ال الطاق�ة النووية فإن روس�يا واحدة م�ن أهم الق�وى يف العامل يف ه�ذا املجال،
ويرجع ذلك إىل مواردها الطبيعية ،وكذلك مع جتربتها النووية املوروثة من االحتاد السوفيايت.
يف السنوات األخرية ،كان هناك نطاق كبري من أرضيات التعاون بني روسيا وتركيا يف جماالت
ضم روس�يا
الطاق�ة النووي�ة ونقل الغاز الطبيعي الرويس .وعىل الرغم من احتجاج تركيا عىل ّ
ش�به جزي�رة الق�رم ،حيث إن تركيا تق�ف إىل جانب أوكراني�ا يف هذه العملية ،ف�إن التوتر بني
الكرملني وكييف يدفع روسيا إىل االقرتاب من تركيا فيام يتعلق بمجال الطاقة .يف هذه العملية،
تم
ي�أيت املرشوع الرتكي يف املقدمة ،و ُيتو َّق�ع أن ينتقل الغاز الرويس إىل أوروبا عرب تراقيا .وإذا ّ
ص�در الغاز الطبيعي ال�رويس إىل تركيا من خالل خط
االنته�اء من املرشوع بنجاح ،فس�وف ُي َّ
س�يتم بناؤه .وإضافة إىل ذلك ،س�تتاح الفرصة لرتكيا لرشاء الغاز الطبيعي من روس�يا
أنابيب
ّ
بس�عر أق�ل .ومن املتوقع أن يس�هم املرشوع إس�ها ًما كبيرً ا يف األمهية اإلستراتيجية اإلقليمية
لرتكيا.3

املهم�ة األخ�رى التي َ
معا يف الس�نوات
عمل عليه�ا كل من تركيا وروس�يا ً
وم�ن القضاي�ا ّ
األخيرة قضي�ة الطاقة النووي�ة .وقد تم البدء يف اخلط�وات األوىل للتعاون مع روس�يا يف هذا
املج�ال باالتف�اق الذي وقع عليه وزراء الطاق�ة يف البلدين يف ع�ام  .2010وبعد هذه اخلطوة
ُو ِّق�ع على اتفاق بني ق�ادة الدولتني إلقامة تعاون يف املنش�أة النووية .ويف إط�ار املرشوع ً
أيضا،
ُأ ِ
رس�ل مرشحون من املهندسين األتراك إىل روسيا للمش�اركة يف حمطة أكويو للطاقة النووية،
ُ
حتولت تركيا إىل جمال
وأ ِع�دَّ ت البني�ة التحتية القانونية الالزمة للمرفق النووي يف تركي�ا .وقد ّ
الطاق�ة النووية ألس�باب من قبي�ل احلدّ من االعتماد اخلارجي عىل الطاق�ة ،والتقليل إىل أدنى
ح�د من التأثير البيئي إلنت�اج الطاقة ،وتوفير احتياجات البلد م�ن الطاقة بم�وارد موثوقة.4
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وحت�ى بعد أزمة إس�قاط الطائرة الت�ي أصيبت فيها عالقات أنقرة وموس�كو بأرضار بالغة ،مل
ُي َ
لغ�ى مشروع حمطة أكويو للطاقة النووية ،وذلك عىل عكس العناوين األخرى للعالقات بني
البلدين .ويظهر هذا الوضع األمهية الرئيس�ة للطاقة يف العالقات الرتكية الروسية ،وعىل وجه
التحديد املرشوع النووي املشرتك.

الأمن
تس�ببت احلرب األهلية يف س�وريا واألزمة السياس�ية يف أوكرانيا يف إش�غال جدول أعامل
السياسة العاملية لبضع سنوات .وقد برز ٌّ
كل من تركيا وروسيا جهات فاعلة رئيسة يف حل هاتني
األزمتنيّ .
وإن روسيا-وهي طرف أسايس يف أوكرانيا -زادت من نشاطها احلايل يف سوريا مع
الوجود العس�كري الذي بدأته بشكل مبارش منذ عام  .2015ومن ناحية أخرى ،أيدت تركيا
املعارضة السورية بعد أن جتاهل النظام مطالبات الشعب السوري بالتغيري .وقد رفعت عملية
درع الفرات ،التي أطلقتها تركيا يف أغسطس  ،2016من مستوى نفوذها العسكري يف امليدان،
ومتكنت من زيادة نفوذها بش�كل عام يف هذا املجال .ويف أوكرانيا ،وبس�بب العالقة مع سكان
ش�به جزي�رة القرم التي ضمتها روس�يا ،مكنت العالق�ات بني ترت القرم واألت�راك -تركيا من
أن يك�ون هل�ا رأي يف األزمة األوكرانية .وإىل جانب ذلك ،فإن روس�يا وتركيا تقومان بالعمل
بش�كل نش�ط يف مشكلة كاراباخ التي استمرت لس�نوات .ويف التحليل النهائي ،تقع مسؤولية
األم�ن اإلقليم�ي حلوض البحر األس�ود والرشق األوس�ط وجن�وب القوقاز حتت مس�ؤولية
ً
ارتباطا وثي ًقا
روس�يا وتركيا .ومن ثم فإن العالقات الثنائية وكذلك سياس�ات البلدين ترتبط
بحل املشكالت السياسية يف هذه املناطق.
إن انعكاس�ات ذوب�ان اجلليد بع�د أزمة الطائرة بني روس�يا وتركيا كان ُي َ
نظ�ر إىل أن تكون
اً
وفضل عن العالقات بين الطرفني ونتيجة لعالقاهتام مع نظام
س�وريا ه�ي املكان املحتمل هلا،
األس�د وإيران ،واجلامعات املعارضة الرتكية ،اختذت الدولتان مبادرة جادة يف سوريا .ونتيجة
لالتف�اق املوق�ع بني وزراء خارجية تركيا وايران وروس�يا يف موس�كو يوم  20ديس�مربُ ،ب ِدئ
بوق�ف دائ�م إلطالق الن�ار يف األزمة الس�ورية .وقد و ّف�ق الطرفان بني وحدة أرايض س�وريا
املهمة جدًّ ا ،مثل فصل مجاعات املعارضة ع�ن اجلامعات اإلرهابية .وال تزال عملية
والقضاي�ا ّ
أستانا الالحقة تشكل أحد األسباب األكثر واقعية ملحادثات السالم السورية .وعىل الرغم من
أن�ه من املبكر إج�راء تقييم لنتائج املصاحلة ،فإن هذا االتفاق هو بالفعل إش�ارة إىل أن التعاون
الرتكي الرويس لديه القدرة عىل القيام بدور نشط يف حل املشكالت اإلقليمية .وبعبارة أخرى،
اً
حاسًم� يف
دورا
س�تظل القدرة عىل إجراء مفاوضات بناءة بني البلدين يف نقاط األزمات تؤدي ً
احلل.

ال�سياحة
مهم آخ�ر يف العالقات بني تركيا وروس�يا هو الس�ياحة .وإلعطاء تعريف
وثم�ة موضوع ّ
أوضح ،فإن املاليني من السياح الروس الذين يفضلون تركيا لقضاء عطلة كل عام هم عنوان
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مهم يف عالقات أنقرة مع الكرملني .ومن الطبيعي جدًّ ا أن تكون العقوبات الروسية هي أشد
ّ
م�ا يك�ون يف هذا القطاع بعد  24نوفمرب  2015عندما أس�قطت تركيا طائرة روس�ية جتاوزت
احلدود.
اجتاها متزايدً ا،
وبع�د احل�رب الباردة ،أظهر عدد الس�ائحني القادمني من روس�يا كل ع�ام ً
حي�ث جت�اوز أربعة ماليني يف عام  .2010ويف عام  ،2015كان هناك انخفاض بنس�بة  20يف
املئة بسبب الوضع االقتصادي الرويس .وقد اكتسب هذا االنخفاض ز ً
مخا بعد التوتر بني تركيا
وروس�يا .وقامت روس�يا خالل األشهر الستة بني ديس�مرب  2015ويونيو  ،2016من خالل
رشكات الرحالت الروسية بالعديد من الرتتيبات القانونية ملنع ترتيبات اجلوالت السياحية إىل
تركيا .ونتيجة هلذه األنظمة ،أصيبت السياحة الرتكية بجروح خطرية ،حيث كان جزء كبري من
الفنادق يف موس�م صيف  2016يف أنطاليا عىل سبيل املثال ً
فارغا .وكام هو مبني يف اجلدول،1
انخف�ض ع�دد الس�ائحني القادمني من روس�يا إىل تركيا يف ع�ام  2016إىل أدنى مس�توياته يف
السنوات األخرية.

التغي يف عدد السائحني الروس يف تركيا بحسب السنوات
رُّ

ومع تطبيع العالقات بني البلدين ازداد عدد الس�ائحني الروس القادمني إىل تركيا بش�كل

كبير .وعىل الرغم م�ن أن األرقام مل تصل بعد إىل فرتة ما قبل األزمة ،فإهنا تظهر عالمات عىل

اجت�اه تصاعدي ونقطة حتول يف املس�تقبل القريب؛ ألن تركيا ال ت�زال وجهة جذابة للمواطنني

الروس .وإىل جانب إسهام السائحني الروس يف االقتصاد الرتكي بطريقة جدية ،تسهم السياحة
ً
إجيابيا يف التفاعل الثقايف بني البلدين .كل عام ،يعود املاليني من السياح الروس القادمني
أيضا
ًّ
إىل تركيا إىل بالدهم .ويف الوقت نفسه ،يعيش اآلالف من الروس اآلن يف مدينة أنطاليا الرتكية
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واملدن املحيطة هبا .ويأيت الس�ياح ال�روس إىل تركيا بطريقة منتظمة لقضاء العطالت ،وكذلك
يوجد عدد من املواطنني الروس املقيمني يف تركيا ،الذين لدهيم القدرة عىل أداء دور حاسم يف
تعزيز العالقات مع روسيا.

التجارة
تم من خالل استرياد تركيا من
وعىل الرغم من أن جز ًءا كب ً
ريا من جتارة تركيا مع روسيا قد ّ
الغ�از الطبيع�ي ،فإنه ينبغي اعتبار أن الواردات والص�ادرات غري هذا املبلغ تصل إىل مليارات
ال�دوالرات .وكما يتبين من اجل�دول ،2فقد أظه�ر حجم التج�ارة اخلارجية لرتكيا وروس�يا
ً
ريا يف الس�نوات األخرية .يف هذه احلالة ،كانت األزمة يف روس�يا قد تس�ببت يف
انخفاض�ا خط ً
عواقب وخيمة .ومع ذلك ،ال تزال روسيا واحدة من الرشكاء التجاريني الرئيسني لرتكيا.
السنة

الصادرات

الواردات

الحجم

الميزان التجاري

2012

6.680.586

26.625.286

33.305.872

-19.944.700

2014

5.943.014

25.293.392

31.239.105

-19.347.679

23.990.088

-16.813.426

2013

6.964.209

25.064.214

32.028.423

2015

3.588.657

20.401.756

23.990.413

2016

1.529.432

13.808.704

15.338.136

2015

3.588.331

20.401.757

-18.100.004
-16.813.099
-12.279.271

التجارة اخلارجية بني تركيا وروسيا 2017-2012
ريا من احتياجاهتا من الطاقة من روسيا .كام تصدر أنقرة كمية كبرية من
تلبي تركيا جز ًءا كب ً
املواد التجارية إىل روس�يا ،عىل الرغم من العجز التجاري الكبري يف التجارة مع موس�كو .وقد
أنش�ئت آليات مؤسس�ية خمتلفة للحفاظ عىل اس�تمرار العالقات التجارية بني تركيا وروس�يا.
وأس�س كل م�ن االحتاد الس�وفيتي وتركيا يف ع�ام  ،1967بقرار من صناع الق�رار يف البلدين
اللجنة االقتصادية املشرتكة ،ويف عام ُ 2010أ ِ
نشئ جملس التعاون االقتصادي األعىل وحتولت
معه اللجنة االقتصادية املشتركة إىل منصة تُنا َق ُ
ش فيها تفاصيل املوضوعات التي س�تُ نا َقش يف
جمل�س التع�اون األعىل ليتم حلها عىل مس�توى وزراء ورؤس�اء البلدين ،و ُيع َق�د املجلس مرة
واحدة يف الس�نة ،وتُع َقد القمة مرة يف تركيا ومرة يف روس�يا .وقد ألغت روسيا االجتامع الذي
كان من املقرر عقده يف عام  ،2015أي قبل أسبوعني من أزمة إسقاط الطائرة.
وقد ُع ِقد االجتامع األخري ملجلس التعاون األعىل بمش�اركة الرئيس أردوغان يف موس�كو
يف مارس ُ .2017
دخلت حتس�ينات يف نظام التأشيرات لرجال األعامل األتراك ،كام ُأ ِ
وأ ِ
لغ َيت
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وج ِعلت التجارة من خالل العمالت الوطنية،
جمموعة من القيود لبع�ض املنتجات الزراعيةُ ،
تم التوافق حول قرارات ،مثل إنش�اء صندوق اس�تثامري مشرتك ،وكل هذه األمور كانت
كام ّ
س�تغدو صعبة لو اس�تمرت األزمة ،حيث ش�هدت هذه املجاالت مراحل حرجة بعد األزمة.
وتطبق تركيا سياس�ة مش�اهبة مع دول مثل اليونان وإيران ،حيث يوجد تعاون إقليمي عميق.
إن صادرات تركيا إىل روس�يا ترتكز يف جماالت الس�يارات ،والفواكه واخلرضوات ،واآلالت.
ويوف�ر االرتفاع الكبري يف أرقام انفتاح التجارة اخلارجية يف جتارة أنقرة مع موس�كو مكاس�ب
مهم�ة يف العالق�ات الثنائية .وبعد األزمة يف نوفمرب  ،2015فرضت روس�يا قيو ًدا خطرية عىل
ّ
ّ
اس�ترياد املنتج�ات الرتكية يف القطاع�ات ذات الصلة ،وهذا جعلها يف وض�ع صعب ،وأثر يف
مهم ً
أيضا لكي تكون
السياس�ة اخلارجية لرتكي�ا ،ولذلك ،فإن تنويع واردات الطاقة يف تركي�ا ّ
هناك راحة تركية يف العالقات مع روسيا.

ال�شعوب التركية في رو�سيا ومحيطها
يقيم يف تركيا فق�ط من حيث القراب�ة املوجودة بني
إن ّ
ض�م روس�يا لش�به جزيرة الق�رم ال َّ
ً
األت�راك وتتار القرم الذين يعيش�ون يف ش�به اجلزيرة ،ب�ل ً
أيضا ألن ذلك يرتب�ط ارتباطا وثي ًقا
باألمنّ .
إن الشعوب الرتكية املوجودة يف روسيا أو يف الدول التي تقع يف حميط روسيا املبارش-
ّ
دورا اًّ
مهم س�واء
تش�كل دعامة رئيس�ة لعالقات أنقرة مع موس�كو .وتؤ ّدي الش�عوب الرتكية ً

يف النش�اط التج�اري الرتكي يف روس�يا أو يف إقامة عالقات سياس�ية ،إضاف�ة إىل أن تركيا من
خالل دعمها يف جمال تنمية الشعوب الرتكية يف حميط روسيا وفعالياهتا التي تقوم هبا من خالل
املؤسس�ات الدينية والثقافي�ة يف تركيا تبني جمتمعات صديقة ووفية لرتكي�ا يف املنطقة املجاورة
لروسيا مبارشة.
بع�د عدة س�نوات من اخلبرة والتي اكتس�بتها تركيا بع�د تقديمها املس�اعدة للماليني من
الش�عوب الرتكي�ة بع�د اهنيار االحتاد الس�وفيتي والتي س�هلتها اجل�ذور القومي�ة والدينية بني
تركي�ا وبين هذه الش�عوب ،مم�ا وفر أبواب�ا جديدة لك�ي تفتح تركي�ا التواصل م�ن جديد مع
هذه الش�عوب عىل العديد من املس�تويات .وتعمل تركيا ،من خالل رئاس�ة الش�ؤون الدينية،
يف رشاك�ة م�ع اجله�ات الفاعلة يف املنطقة لتطوي�ر اخلدمات الدينية يف املناط�ق التي يرتكز فيها
السكان املسلمون يف روسيا .وإضافة إىل ذلك ،يعمل معهد يونس أمره عىل نرش اللغة والثقافة
الرتكية يف املناطق التي ترتكز فيها الش�عوب الرتكية .وتعمل رئاسة مؤسسة األتراك يف اخلارج
واملجتمع�ات القريبة مع طالب الدراس�ات العليا ،حيث ت َ
ُعطى أولوية للش�عوب الرتكية من
خالل املنح الدراس�ية الشاملة للدراس�ات العليا يف تركيا .وبالرغم من أن مؤسسة تيكا ،وهي
مؤسسة تنمية قوية ليس لدهيا مكتب يف روسيا بسبب العقبات التي تضعها احلكومة الروسية،
ف�إن األنش�طة التي تق�وم هبا تركيا م�ن هذا القبي�ل جتاه الش�عوب الرتكية يف روس�يا وحميطها
تكتسب أمهية استثنائية مقارنة بنشاطات تركيا يف بقية مناطق العامل.
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وق�د أظه�رت احلكومة الروس�ية ع�دم رضاه�ا عن أنش�طة تركيا م�ن خالل من�ع افتتاح
مكت�ب تي�كا يف روس�يا .وعلى الرغم م�ن أن روس�يا مل متنع املؤسس�ات األخرى من ممارس�ة
األنش�طة ،إذ افتُتِ�ح مركز أبح�اث تركيا يف جامعة ق�ازان بدعم من معهد يون�س أمره ،ولكن
بعد اندالع أزمة إس�قاط الطائرة ُأ ْغ ِلق املركز ،حيث ُيعتَمد اس�تمرار أنش�طة هذه املؤسس�ات
على مس�توى العالقات بني تركيا وروس�يا .5وال تتأثر الش�عوب الرتكي�ة يف املنطقة املجاورة
بالعالقات بني تركيا وروس�يا فحس�ب بل إن السياس�ة
ال�شعوب التركية الموجودة في رو�سيا �أو في الداخلي�ة واخلارجية للكرملني مؤثرة جدًّ ا .وعىل س�بيل
الدول التي تقع في محيط رو�س � � ��يا المبا�ش � � ��ر املثال يف هذه احلالة ،نتيجة لسياس�ات روس�يا استمرت
ّ
ت�شكل دعامة رئي�سة لعالقات �أنقرة مع مو�سكو عملية حرمان س�كان شبه جزيرة القرم من خالل عملية
ضم القرم .وقد تس�ببت الرصاع�ات يف القرم ،وكذلك
وت�ؤ ّدي ال�شعوب التركية دو ًرا ًّ
مهما �سواء في
يف أوكراني�ا وجورجي�ا ،يف صعوب�ات كبيرة لألت�راك
الن�ش � � ��اط التجاري التركي في رو�س � � ��يا �أم في (أهس�يكا) الذي�ن يعيش�ون يف املنطق�ة .وبالرغم من أن
�إقامة عالقات �سيا�سية
تركي�ا تابع�ت التط�ورات يف املنطقة ،ووفرت اس�تقرار
مئات من ه�ذه العائالت يف تركيا  Ahıskalıفإن تركيا
كانت قادرة عىل تضميد جزء من اجلراح فقط.6
وفيام تتأثر عالقات روس�يا وتركيا بالسياس�ة جتاه الشعوب الرتكية يف حميط روسيا يف املقام
األول فإن عالقات أنقرة مع موس�كو تتأثر بعد ذلك بالديناميات السياس�ية اإلقليمية والعاملية
الراهنة .وإذا ُق ِّي َمت فرصة العالقة مع الش�عوب الرتكية يف حميط روس�يا بش�كل جيد فإن هذا
اسرتاتيجيا اًّ
مهم.
أمرا
سيكون ً
ًّ

التعليم

ُي َع�دّ التعلي�م من بين العناوين املتقدم�ة يف العالق�ات الثنائية بني تركيا وروس�يا .كل عام
يدرس اآلالف من الطالب األتراك يف اجلامعات يف مناطق خمتلفة من روس�يا .ومعظم هؤالء
الطالب إما يعملون يف الرشكات الرتكية العاملة يف روسيا ،أو يقومون بإنشاء أعامهلم اخلاصة.
إن الطالب األتراك الذين يدرس�ون يف روسيا لدهيم أكثر من مجعية طالبية نشطة جدًّ ا ومقرها
يف موس�كو .وعلى غرار تركيا تقدّ م روس�يا كل عام عشرات املنح الدراس�ية للطالب الذين
يأتون من مجيع مناطق روسيا عىل املستوى اجلامعي .لكن لسوء احلظ ،كان أحد املجاالت التي
فرضت فيها روسيا عقوبات عىل تركيا بعد أزمة إسقاط الطائرة التي وقعت يف نوفمرب من عام
 2015ه�و التعليم .ويف ذلك الوقت ،ألغيت تأشيرات العديد م�ن الطالب األتراك الذينيدرس�ون يف روس�يا ،أو ُق ِطعت ِصالهتم مع اجلامعات بسبب هذه الظروف .وعىل الرغم من
أن التعاون يف هذا املجال مل يصل إىل املستوى املطلوب ،إال أنه يمكن القول إن هناك إمكانات
مهمة جدًّ ا بني البلدين يف جمال التعليم.
ّ
 18ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

العالقات التركية الرو�سية

الم�شكالت الهيكلية والبيئية
إن الف�رص واملقوم�ات يف العالق�ة بني تركيا وروس�يا ومناطق التع�اون احلالية واملحتملة
والتي ذكرت يف القس�م الس�ابق ،تقع حتت التهديد بس�بب املنافس�ة اجليوسياس�ية احلالية بني
البلدين.

إن أهم عقبة أمام تطوير العالقات بني تركيا وروسيا هو التنافس اجليوسيايس بني البلدين.
وبس�بب هيمن�ة تركي�ا عىل البوس�فور والبحر األس�ود ،تعترب تركي�ا بوابة روس�يا إىل اجلنوب
والغ�رب .كما يدعم البل�دان جهات فاعلة خمتلف�ة يف جنوب القوقاز والرشق األوس�ط ،وقد
ازدادت حدة التنافس اجليوس�يايس بني البلدين يف السنوات األخرية؛ نتيجة لتحركات روسيا
ضمت روس�يا ش�به جزيرة القرم يف أوكرانيا ،ووس�عت س�يطرهتا عىل حوض
املصممة .فقد ّ
البحر األس�ود .ويف الرشق األوس�ط ،أدى التدخل العس�كري الس�وري إىل إدامة حياة نظام
األس�د .وق�د أظه�رت أزمة إس�قاط القوات الرتكي�ة الطائرة الروس�ية التي جت�اوزت احلدود
الرتكية إىل أي مدى يمكن أن تصل العالقات إىل عواقب وخيمة بني الطرفني.

ريا كام ينبغي أن
مهم ًّ
ج�دا -وإن مل يكن كب ً
ويف العالق�ات بين البلدين يوجد موضوع آخر ّ
يك�ون– هو األتراك الذين يعيش�ون يف روس�يا .حيث تس�تخدم تركيا قن�وات الدولة املختلفة
لدع�م القضاي�ا االقتصادية والثقافية والدينية للش�عوب الرتكية الت�ي تعيش يف أرايض االحتاد
دورا ً
نشطا يف تسهيل عمل
الس�وفيتي السابق .وتؤ ّدي الش�عوب الرتكية التي تعيش يف روسيا ً
تركيا يف املنطقة.
معوق�ات التعاون بني روس�يا وتركيا هل�ا جذور خطرية من التاري�خ ،وقد برزت نتيجة
إن ّ
لعوامل متعلقة باجلغرافيا السياسية بني البلدين .وجيب أن تسرتشد العالقة بني الطرفني بعناية
فائقة ،بافرتاض وجود نطاق معني من االختالفات يف الرأي.

ال�شرق الأو�سط
توج�د اختالف�ات ش�ديدة يف املنظور الس�يايس لكل من تركيا وروس�يا ح�ول العديد من
املوضوع�ات يف الشرق األوس�ط .وكما ُذ ِكر آن ًف�ا ،كان�ت العالقات بين االحتاد الس�وفيايت
وتركيا ضعيفة جدًّ ا خالل احلرب الباردة بس�بب تأثري الديناميات الدولية .وعالوة عىل ذلك،
فق�د كان دور تركي�ا يف احل�رب الب�اردة بمثاب�ة موقع متقدم لق�وات حلف النات�و ضد االحتاد
أس�يس حلف وارس�و هو اآلخ�ر .ونتيجة لذلك ،طور البل�دان عالقات مع
الس�وفيايت الذي ّ
خمتل�ف اجله�ات الفاعلة يف الرشق األوس�ط .وبالرغم من وجود مناخ يس�مح بظهور العديد
م�ن جم�االت التعاون والتنمية بين البلدين بعد اهنيار االحتاد الس�وفيايت ،مل حي�دث تطور كبري
يف العالق�ة بني روس�يا وتركيا ،وحتديدً ا يف رؤامها يف منطقة الرشق األوس�ط .ويف هذه احلالة،
تعرضت جماالت التعاون اإلنامئي التي عمل البلدان عىل تطويرها إىل التهديد من وقت آلخر؛
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بسبب وجهات النظر املتصادمة يف مناطق أخرى .وحتى اليوم يوجد خالف بني روسيا وتركيا
ُدعم.
حول قضايا سوريا وقربص ومرص وليبيا؛ حول االجتاه السيايس واجلهات الفاعلة التي ت َ
كما أن البلدين حساس�ان ج�دًّ ا جتاه هذا ،ويعملون بش�كل دقيق لكي ال تس�بب هذه األعامل
باإلرضار بأعامل التعاون األخرى .ولكن أزمة إس�قاط الطائرة الروسية أظهرت أن اخلالفات
السياسية احلالية يف الرشق األوسط يمكن أن هتدد جماالت التعاون األخرى.
بينام اصطفت روسيا منذ بداية عملية الربيع العريب مع خيار احلفاظ عىل الوضع الراهن يف
املنطقة ارتأت تركيا الوقوف يف اجلانب اآلخر ودعم املطالب املرشوعة للشعوب.

وقد تطورت احلركة السياسية املناهضة لألسد يف سوريا ،والتي كانت تعدّ يف البداية جز ًءا
من عملية الربيع العريب ،إىل حرب أهلية وعملت روسيا عىل انتهاج سياسة تعويقية من خالل
الدعوة إلجياد حلول عرب األمم املتحدة ،وهو ما أ ّدى إىل تغيري جذري للديناميات السياسية يف
الرشق األوس�ط .وقد تعرض ماليني من الس�وريني ً
أيضا للهجرة القرسية ،وأدت احلرب إىل
خس�ائر يف أرواح مئات اآلالف ،ويف الوقت ال�ذي كانت فيه تركيا تقف مع جانب املعارضة،
كانت روسيا تدعم نظام األسد منذ بداية الرصاع.

تدخل روس�يا
إن النقط�ة الت�ي حصل�ت فيها املواجه�ة ح ًّقا بني تركيا وروس�يا كانت بعد ّ
العسكري يف سوريا .ففي  24نوفمرب  2015قامت الطائرات احلربية الروسية باخرتاق املجال
وع�دت تركيا هذه احلركة من املواقف العدائية ،لذلك أس�قطت
اجل�وي الرتكي عند احلدودَّ ،
ِ
طائ�رة روس�ية ،وهو ما هدّ د العالقات يف مجيع جماالت التع�اون القائمة بني البلدين ،واتخُّ ذت
بع�د ذلك تدابري صارمة .ويف هذا الس�ياق غدا من الصعب تنفيذ الس�ائحني الروس زياراهتم
املخطط�ة إىل تركيا يف هذه األجواءُ ،
وأعي َقت عملية دخول البضائع الرتكية إىل روس�يا إىل حد
كبري ،كام ُأ ِ
لغ َيت ميزة السفر إىل روسيا بدون تأشرية ،وهذا أ َّثر بشكل جدي يف ممارسة األعامل
التجارية ،وبقية أعامل التعاون األخرى يف روس�يا ،ومل يقترص ذلك عىل تعطيل الدراس�ة لعدد
م�ن الطلاب؛ بل ُأ ِ
لغ َيت تأشيرات أع�داد من املواطنني األتراك املقيمني يف روس�يا ألس�باب
خمتلفة .وقد تس�ببت ه�ذه العملية يف توليد أرضار يصعب إصالحه�ا يف مجيع مواطن التعاون
بني البلدين.
ونتيج�ة للخط�وات التي قامت هب�ا تركيا يف أواخ�ر حزيران/يوني�و  ،2016ذاب اجلليد
بين أنقرة وموس�كو إىل حد كبري .وانطال ًقا من الشراكات يف جمال الطاقة ،بدأ البلدان يف اختاذ
خط�وات إجيابي�ة يف مراحل متتالية يف جماالت الس�ياحة والتجارة واألم�ن .كام كانت املحاولة
االنقالبي�ة يف  15يولي�و يف تركيا بمثاب�ة رافعة للعالقات بني البلدين ،حيث قدّ مت روس�يا يف
هذه املحطة موق ًفا اً
داعم للحكومة الرتكية ،وهو ما أس�هم يف حتسني العالقة بني البلدين ،وبينام
تتل�ق تركي�ا خالل حماولة االنقلاب الدعم الكايف من العديد من ال�دول الغربية التي كانت
مل ّ
معها يف حالة حتالف إستراتيجي كان الرئيس ال�رويس فالديمري بوتني أحد أوائل قادة الدول
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الذي�ن اتصل�وا بالرئيس رجب طي�ب أردوغان ،وبعد حماولة االنقالب يف  9آب/أغس�طس،

اجتمع الرئيس أردوغان وبوتني للمرة األوىل يف بطرسبرغ بعد أزمة إس�قاط الطائرة .وكانت
هذه الزيارة ً
أيضا الزيارة األوىل التي قام هبا الرئيس أردوغان إىل اخلارج بعد حماولة االنقالب

التي وقعت يوم  15يوليو.7

وإضاف�ة إىل هذه اخلطوات االنفتاحي�ة التي اتخّ ذت يف جماالت التنمية بني تركيا وروس�يا،
انخرط�ت الدولت�ان ً
أيضا يف خضم مبادرة مشتركة إلهن�اء احلرب األهلية اجلارية يف س�وريا
وبمشاركة دولة ثالثة هي إيران ،وبينام كانت التحضريات جتري هلذه العملية أصيبت العالقات

بني البلدين مرة أخرى حلادثة خطرية ،إذ بينام كان وزراء خارجية الدول الثالث خيططون لعقد
اجتماع يف موس�كو للتوصل إىل حل دائم للحرب األهلية يف س�وريا تعرض الس�فري الرويس

لدى أنقرة أندريه كارلوف يف  19ديسمرب/كانون األول إىل حادث اغتيال أودى بحياته ،وكان
ه�ذا س�يغدو ً
عرضا آخر ملنزل�ق جديد يتعرض له التع�اون الرتكي ال�رويس .ويف وقت وقوع
مس�افرا إىل موس�كو للمشاركة يف
احلادث ،كان وزير اخلارجية الرتكي مولود تش�اوش أوغلو
ً
القم�ة الثالثية بني تركيا وروس�يا وإي�ران .وبعد احلادث ،أظهر زعامء البلدين مس�ؤولية كبرية

جت�اه ح�ادث االغتيال ،وعلى الرغم من أهنم واجهوا مش�كلة مماثلة يف حادثة إس�قاط الطائرة

الروس�ية ،ع�دّ أردوغان وبوتني وقوع احل�ادث بقصد ختريب العالقات الرتكية الروس�ية ،ومل

يس�محا هلذا احلادث بالتأثري الس�لبي يف التعاون بني البلدين ،وبخاصة يف جماالت التعاون من
أج�ل ّ
ح�ل األزمة يف س�وريا .وهكذاُ ،ع ِقدت القم�ة الثالثية بمش�اركة وزراء خارجية الدول
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الثالث ،وات ُِّفق عىل بعض النقاط يف س�وريا ،و ُق ِّرر عقد اجتامع رفيع املس�توى يف يناير 2017
يف أستانا.

وق�د أدى التغل�ب على األزمة يف العالق�ات الثنائية إىل ختفي�ف مأزق السياس�ة اإلقليمية
لرتكيا ،والس�يام يف عملية درع الفرات ،وبعد ذلك اكتس�بت العالقات العسكرية واملخابراتية
بني الطرفني أمهية كبرية مع عملية درع الفرات التي ش�نتها تركيا يف  25آب/أغسطس ،والتي
كانت هتدف إىل طرد وإزالة العنارص اإلرهابية التي هتدد
النقطة التي ح�ص � ��لت فيه � ��ا المواجهة بين تركيا
أمنه�ا عىل احل�دود الس�ورية .ويف أثناء عملي�ة الفرات،
ّ
ورو�سيا كانت بعد تدخل رو�سيا الع�سكري في �سوريا أصبحت الزيارات املتبادلة التي قام هبا مس�ؤولو اجليش
فف � ��ي  24نوفمبر  2015قام � ��ت الطائرات الحربية واملخاب�رات إىل أنق�رة وموس�كو أح�د أه�م م�ؤرشات
تم التوصل إليه يف أعقاب التغلب عىل أزمة
الرو�س � ��ية باختراق المجال الج � ��وي التركي عند الزخم الذي ّ
إسقاط الطائرة يف العالقات بني تركيا وروسيا.
الحدود ّ َ
وعدت تركيا ه � ��ذه الحركة من المواقف
ِ
ويف الوق�ت ال�ذي ُكت َب�ت في�ه هذه الس�طور ،كانت

العدائية لذلك �أ�سقطت طائرة رو�سية

العملي�ة التي ال تزال ينخرط فيها كل من تركيا وروس�يا
يف س�وريا -ال ت�زال عملي�ة غير مس�بوقة تق�وم فيه�ا
الدولت�ان م�ن خالهلا بدور مؤسسي حلل األزمة يف س�وريا .وتعتم�د نتائج هذه املب�ادرة التي
تبنتها تركيا وروس�يا عىل املوقف الس�يايس للجهات الفاعلة اإلقليمية والعاملية األخرى وعىل
تصميم كل من تركيا وروس�يا .وس�تتخذ اخلطوة مزيدً ا من اجلدية نح�و حتقيق أمن املنطقة إذا
أخذت األطراف األخرى باملبادرة يف س�وريا وتعاملت معها بش�كل إجيايب .وإضافة إىل ذلك،
فإن اجتياز البلدين اختبار االس�تقرار الصارم هذا س�يفتح الطريق أمام حتالف قوي بني أنقرة
وموسكو يف الشؤون اإلقليمية األخرى.

جنوب القوقاز

َث ّمة منطقة أخرى تتحرك فيها تركيا وروس�يا بتوقعات وانعكاس�ات سياسية خمتلفة ً
أيضا،
وهي جنوب القوقاز .فاجلهات الفاعلة التي تتعامل معها الدولتان؛ أي تركيا وروس�يا يف هذه
املنطقة السياس�ية هي جهات متعارضة ،وتعمل ضد بعضها بنس�بة كبرية .وقد قدّ مت تركيا يف
دعم ً
سياق سياستها جتاه جنوب القوقاز اً
نشطا يف كل مقام تقري ًبا لدولة أذربيجان ،وعملت عىل
املجمدة بني روسيا
تستمر التوترات واخلالفات
تطوير التعاون مع جورجيا .ومن جهة أخرى
ّ
ّ
وجورجيا ،بينام يواصل الكرملني تقديم الدعم الفعال ألرمينيا يف العديد من امللفات والقضايا
ض�د تركيا ،بام يف ذلك مزاعم اإلبادة اجلامعية لألرمن .ولكن هذه السياس�ات املتعارضة التي
تق�وم هب�ا تركيا وروس�يا مل تصل بالدولتني حتى اآلن إىل نقطة نزاع كربى ،لكن حرب روس�يا
وجورجيا عام ّ 2008
ريا على العالقات بني البلدين .يف ذلك الوقت ،أراد
ش�كلت حتدّ ًيا خط ً
االحتاد األورويب والواليات املتحدة جتاوز املرور عرب األرايض الروسية من خالل نقل إمدادات
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الغ�از املوج�ودة يف بحر قزوين عرب تركيا ،مع مس�اعدة من خالل املزيد من اجلهود نحو حتقيق
يتم إحراز ت ّقدم عىل هذا الطريق ،لكن األهم
عضوية جورجيا يف حلف شامل األطليس ،وكان ّ
من ذلك ،هو أن الواليات املتحدة أرادت اس�تخدام املضائق الرتكية لتوصيل املس�اعدات إىل
جورجي�ا خلال احلرب مما كان من ش�أنه أن يضع تركيا يف موقف صعب يف مواجهة روس�يا.
وبالرغ�م م�ن أن تركيا مل تعط اإلذن ملرور س�فينتني طبيتني أمريكيتني م�ن املرور وف ًقا لرشوط
اتفاقي�ة مونرتو فإن موس�كو يف تلك الفرتة قامت بوضع صعوب�ات أمام انتقال قوافل التجارة
من تركيا إىل روسيا تركيا وهو ما وضع تركيا يف موقف صعب.
ونتيج�ة لذلك ،كام هو احلال يف الرشق األوس�ط ،فإن سياس�ات تركيا وروس�يا يف منطقة
جن�وب القوق�از هتدد مجي�ع أعامل التعاون األخرى بين البلدين .وعىل الرغم م�ن أن البلدين
يف سياس�تهام جت�اه جنوب القوقاز يعملان عىل إعاقة حدوث مواجهة بينهما اً
فضل عن انتقال
الضرر إىل مناط�ق أخ�رى ،ولكن طبيعة القضاي�ا يف املنطقة والتوترات الت�ي حتدث بني احلني
واآلخ�ر ق�د تكون كفيل�ة بجعل البلدي�ن يف مواجهة مع بعضهام ،وهذا من ش�أنه أن يتس�بب
بالرضر ملناطق تعاون أخرى.

حو�ض البحر الأ�سود
أدت األزم�ة السياس�ية الت�ي ب�دأت يف أوكراني�ا يف هناية ع�ام  2013إىل ه�روب فيكتور
يانوكوفيت�ش م�ن البالد .وحت�ى تلك اللحظة ،ف�إن التطورات التي كان يمك�ن تصنيفها عىل
أهن�ا قضية داخلية يف أوكرانيا انتقلت إىل بعد خمتلف متا ًما مع دمج روس�يا لش�به جزيرة القرم.
واحلقيقة ّ
أن سبب الغضب املجتمعي املوجه ضد الزعيم األوكراين املخلوع يانوكوفيتش يرتبط
ضم روسيا
إىل حد كبري بالرتاجع عن التوقيع عىل اتفاق الرشاكة مع االحتاد األورويب .وعقب ّ
جلزي�رة القرم ،فرض االحت�اد األورويب والواليات املتحدة عزلة سياس�ية وعقوبات اقتصادية
ض�د الكرملني .ويف حني مل تعرتف تركيا بضم ش�به جزيرة الق�رم يف هذه العملية ،فإهنا ّأكدت
أهنا تؤيد ً
أيضا حقوق تتار القرم وذلك يف مجيع املنابر الدولية.
ال يمك�ن القول إن السياس�ة الت�ي اتبعتها تركيا خالل التوترات التي عاش�تها روس�يا مع
أوكرانيا واملجموعة الغربية من جرائها -كانت تشكل حتدّ ًيا للكرملني .عززت تركيا عالقاهتا
التجارية مع أوكرانيا يف هذه العملية ،ودعمت تتار القرم يف األوس�اط الدبلوماس�ية الدولية.
والسيام أن ضم شبه جزيرة القرم إىل روسيا جيعل اليد العليا يف حوض البحر األسود ملصلحة
روس�يا وض�د أمن تركيا وعىل الرغم من أن اخلطوة هتدد بتغيير قواعد اللعبة يف املنطقة وتؤثر
يف التجارة إال أن حتوهلا إىل مسألة ذات أبعاد عاملية يف التوترات احلاصلة بني الواليات املتحدة
وروسيا حال دون ارتفاع صوت تركيا ضد روسيا فيام يتعلق بأوكرانيا.
ويقع حوض البحر األسود ضمن األولويات اإلسرتاتيجية لرتكيا عىل حمور األمن والتجارة
واملجتمعات املحلية القريبة .وبعد ضم ش�به جزيرة القرم ،أكد رئيس األركان العامة الرويس
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يف حديثه عن وضع تركيا يف البحر األس�ود أن نفوذ تركيا يف البحر األس�ود حمدود بشدة وجاء
جيوسياسيا
ذلك من خالل اإلدالء ببيان صارخ تع ّلق بتوجهات تركيا .8ويعدّ البحر األس�ود
ًّ
أهم بوابة ربط بني آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وبني أوروبا عن طريق البحر .وهلذا السبب،
توجد يف حوض البحر األس�ود طرق للتجارة والطاقة ،اً
فضل عن األمن ،س�واء عىل مس�توى
املنطق�ة أم عىل الصعيد العاملي .وقد اس�تخدمت روس�يا س�واء يف جورجي�ا أم أوكرانيا القوة
العس�كرية ملن�ع تطوير العالقات مع املؤسس�ات التي هييمن عليها العامل الغ�ريب ،مثل االحتاد
األورويب وحلف شامل األطليس ،ويبني ذلك لنا إىل أي مدى يمكن أن تكون موسكو عدوانية
يف محاية مصاحلها ووجهة نظر الكرملني يف تلك املنطقة.
وق�د ترصفت تركيا ضد روس�يا م�ن خالل الدخ�ول يف تعاون مع جه�ات فاعلة أخرى،
مث�ل الواليات املتح�دة وأوكرانيا ،وهي لدهيا القدرة عىل التصرف بمفردها يف حوض البحر
األس�ود ،وكذلك احلال مع روس�يا التي زادت يف الس�نوات األخرية وترية نشاطها يف حوض
ضمها القرم.
البحر األسود باختاذها العديد من اخلطوات ،وعىل رأسها عملية ّ

ال�سيا�سات المقترحة:
• إن التع�اون بين روس�يا وتركيا يقع حت�ت تأثري العناوي�ن السياس�ية للبلدين مبارشة.
وكما رأين�ا يف أزم�ة الطائرة األخرية أن خطوة س�لبية يف هذا املجال يمكن أن تؤثر بس�هولة يف
األعامل التعاونية األخرى .وهذا يتطلب من صناع القرار السيايس التفكري مرتني يف نتائج كل
خطوة يتخذوهنا.

• إن روس�يا بلد كبري جدًّ ا ،وهو من حيث الس�كان يقرتب من ضعف سكان تركيا ،أما
م�ن حيث املس�احة فإن مس�احة روس�يا تش�كل  17ضع ًف�ا من مس�احة أرايض تركي�ا .وتعد
تركيا من بني الدول التي دخلت يف تعاون إستراتيجي مع روس�يا ،وهي تعلق أمهية عىل هذه
العالقات .وألن روسيا مل تكمل بعد االنتقال السلس من االقتصاد املركزي إىل اقتصاد السوق
احلرة فإن إمكانية دخوهلا يف مجيع أنواع النش�اط التجاري املمكنة يف بيئة تنافس�ية -منخفضة،
وهذا س�يجعلنا أمام أس�واق معطاءة .وقد دخلت تركيا الس�وق الروس�ية من خالل رشكات
البناء الكبرية .وعىل الرغم من أن االس�تثامرات التي تقوم هبا رشكات البناء الرتكية يف روس�يا
كبرية ومهمة إال أنه ال ُيستفاد من اإلمكانات املوجودة يف قطاعات أخرى من البالد .ومن أجل
التغلب عىل هذا الوضع ،ينبغي تشجيع الرشكات الرتكية يف مجيع القطاعات عىل االستثامر يف
روس�يا ،وينبغ�ي إجراء مفاوضات مع احلكومة الروس�ية ،من أج�ل رضورة تأمني الضامنات
الالزمة لتشجيع الرشكات.
• ونتيجة للتقدم الذي ُأح ِرز خالل حكم االحتاد الس�وفيتي ،أصبحت روس�يا يف طليعة
ال�دول التي متتلك تكنولوجيا الفضاء والطاقة النووية ،وعلى غرار التعاون النووي بني تركيا
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وروس�يا ،وبمساعدة روس�يا ،يمكن إحراز تقدم كبري يف جماالت إسرتاتيجية ،مثل تكنولوجيا
الفضاء يف تركيا.

عنصرا اًّ
مهم يف العالقات بني أنقرة وموس�كو ،إىل
• يعتم�د قط�اع الس�ياحة ،الذي ُيعدّ
ً
ح�دّ كبير عىل التس�ويق اجليد للجوالت الس�ياحية للس�ائحني الروس من خلال الرشكات
السياحية العاملة يف روسيا .ومن خالل إدخال فسيفساء يعتم� � ��د قطاع ال�س� � ��ياحة ،الذي ُي ّ
عد عن�ص � � �رًا
ديني�ة وثقافية من تركيا إىل الس�ائحني الروس ،يمكن أن ًّ
مهم� � ��ا في العالقات بين �أنقرة ومو�س� � ��كو� ،إلى
تس�هم تركيا يف تنمية الس�ياحة يف ه�ذه املناطق ،ويمكن
أيض�ا جذب الس�ائحني ال�روس من أصحاب مس�توى ّ
حد كبير على الت�س� � ��ويق الجي� � ��د للجوالت
ً
الدخل االقتصادي األعىل إىل تركيا ،حيث إن اخلطوات ال�س� � ��ياحية لل�س� � ��ائحين الرو�� � ��س م� � ��ن خالل
التي يتعني اختاذها يف هذا االجتاه ستمكن تركيا من تعزيز ال�شركات ال�سياحية العاملة في رو�سيا
ثرواهتا املختلفة ،وتوليد املزيد من الدخل من السياحة.
املهمة التي اختذهتا تركيا وروس�يا يف س�وريا ،فقد تم إخالء آالف
• ونتيجة للخطوات ّ
السوريني بشكل آمن من حلب ،وتم التوافق عىل عملية درع الفرات الرتكية من دون حدوث
ُ
وتواصل الدولتان العمل من خالل املفاوضات للتوصل إىل ّ
حل دائم للقضية السورية؛
أزمة.
ألن روسيا وتركيا ممثالن حلضارتني متقدمتني ،ومها دولتان تتمتعان بقوة عسكرية واقتصادية
ال لب�س فيها ،ولدهيام عالقات قوية م�ع العنارص اإلقليمية والعنارص املحلية الفاعلة .وحتديدً ا
إذا توج�ت جه�ود البلدين جتاه القضية الس�ورية بنج�اح ،فإنه من املمكن ط�رح إرادة جديدة
للتغلب عىل العديد من املش�كالت يف املنطقة حتت قيادة البلدين .كام أن وجود تركيا وروس�يا
م�ع خمتلف اجله�ات الفاعلة يمكن أن يكون له عواقب إجيابية إذا ُمو ِرس الضغط عىل اجلهات
الفاعلة واألساسية يف اجلوانب املختلفة يف األزمات اإلقليمية.
• إن احلقيقة التي مفادها أن العالقات بني تركيا واالحتاد الس�وفيتي خالل فرتة احلرب
الب�اردة كان�ت ضعيفة جدًّ ا أدت إىل من�ع تأهيل خرباء يف تطوير العالقة بين البلدين .يف ذلك
قرروا
الوق�ت ،كان الطالب واألكاديميون الذين زاروا االحتاد الس�وفيايت ،أو ببس�اطة الذين ّ
أن يتع ّلموا اللغة الروس�ية ألي س�بب من األسباب -قد عانوا من عدة قيود ،عىل رأسها قيود
جو
وضعه�م حت�ت املالحقة القضائية واألمنية .وهذا ما جعل تركيا غري مس�تعدة متا ًما لتطوير ّ
جدي�د يف العالق�ات بعد اهني�ار االحتاد الس�وفيتي ،ولفتح عالقات جديدة مع الدول الناش�ئة
يف املنطق�ة بع�د ذلك .إن من أه�م العقبات أمام تعميق وتوس�يع عمليات التعاون مع روس�يا
قلة وجود الباحثني والصحفيني واألكاديميني األتراك الذين يعرفون روس�يا جيدً ا .ومن أجل
التغل�ب على هذه العقبة ،ينبغي دع�م املعاهد واملرشوعات ذات الصل�ة املتاحة يف اجلامعات،
وينبغ�ي دع�م اجلامعات الت�ي تعطي أمهي�ة وأولوية لتعلم اللغة الروس�ية عىل مس�توى طلبة
اجلامعات .واألهم من ذلك ،ينبغي توس�يع جماالت التعاون والتنسيق بني اجلامعات واملعاهد
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الروس�ية واجلامع�ات واملعاهد الرتكية ،حي�ث يمكن تقديم العديد من اإلس�هامات لرتكيا يف
العديد من املجاالت ،بام يف ذلك علوم اللغة واآلداب الرتكية (تركولوجي) .إضافة إىل ذلك،
ينبغ�ي فت�ح املجال ملثل هذه املؤسس�ات املذك�ورة آن ًفا من خلال وضع الترشيع�ات الالزمة
لتمكني الفكر وجمموعات املرشوعات العاملة يف هذا املجال ،ومن أهم هذه املؤسس�ات التي
يمكن التعاون معها يف ذلك مؤسسة (توبيتاك).
• يف روس�يا ،يوج�د تعاط�ف كبير جت�اه تركي�ا ،حيث أصبح�ت تركيا واح�دة من أهم
املقاص�د الش�هرية لل�روس من أجل قض�اء عطالهتم ،كام أن مش�اهدة املسلسلات الرتكية يف
روس�يا قد كرست األرقام القياس�ية؛ لذا فإن هناك تعاط ًفا جد ًّيا جتاه تركيا يف املجتمع .إن قوة
تركي�ا الناعمة لدهيا القدرة عىل القيام ب�دور رئيس يف فتح العديد من جماالت التعاون اجلديدة
مع روسيا.

ريا
• أما فيام يتعلق بالشعوب الرتكية التي تعيش يف روسيا وحميطها فإن تركيا تعد رمزً ا كب ً
مهمة جدًّ ا وفرصة كبرية لرتكيا،
جدًّ ا لوجود هذه الش�عوب الرتكية ،كام أن هذه الش�عوب ُتعدّ ّ
حيث إن وقوف الش�عوب الرتكية يف روس�يا وحميطها مع تركيا سيجعل تركيا يف موقف أقوى
يف منطقتها ،وس�يجعلها حتظى بثقة أكرب يف النفس ،وس�يضيف ذلك قيمة إىل ارتباطات تركيا
ً
ارتباطا
اإلقليمية .وعالوة عىل ذلك ،فإن حقيقة أن بعض كبار ممثيل الشعوب الرتكية يرتبطون
وثي ًق�ا بالكرملين ،يضيف بعدً ا خمتل ًفا لعالقات تركيا مع روس�يا .إن تطوير تركيا لعالقاهتا مع
الش�عوب الرتكية ويف روس�يا وحميطها بام يف ذلك مع تتارس�تان ذات العالقة ش�به املستقلة مع
روسيا سوف يزيد من قوة تركيا ،وسوف يزيد من عمق عالقاهتا.
• يوج�د ل�دى تركيا موقف جيوس�يايس جتاه روس�يا ،حي�ث ُتعدّ املضائق التي تس�يطر
عليه�ا تركي�ا ومنطق�ة البح�ر األس�ود ً
مهمة تريد روس�يا زيادة س�يطرهتا
نقاط�ا جيوسياس�ية ّ
عليه�ا .وتبحث روس�يا ع�ن هيمنة نموذجها الفك�ري األورايس يف كثري م�ن األماكن ،حيث
تقع مصاحلها اجليوسياس�ية ،بام يف ذلك مناطق االحتاد الس�وفيايت السابق ،وبخاصة من خالل
أيضا أن ُي َ
تش�كيالت ،مث�ل االحتاد األورايس .وينبغ�ي ً
وضع يف االعتبار أن روس�يا تعمل عىل
عضوا فيها.
هذا يف مجيع املنظامت التي تكون
ً
ريا ،إذا ُأ ِد َيرت العالقات بشكل جيد ،فإن املرحلة التي وصلتها تركيا يف عالقاهتا
• وأخ ً
م�ع روس�يا يمكن أن تك�ون لدهيا القدرة عىل اإلس�هام يف توس�يع خيارات تركي�ا يف جماالت
السياس�ة اخلارجية والتجارة والطاقة .ومع ذلك ،فإن الرصاع اجليوسيايس لسياسات البلدين
يف العدي�د م�ن النقاط جيلب معه عامل خطر كبري على العالقات بينهام .ويف هذه احلالة ،يتعني
عىل صانعي القرار توجيه العالقات الروس�ية الرتكية من خالل النظر بش�كل ش�امل يف هذه
الديناميات املعقدة التي تتكون من قطع متعددة الطبقات ومتعددة األبعاد.
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